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F L O O R  –  Δ Α Π Ε Δ Α        

G 30 
Ισχυρό καθαριστικό υγρό για εποξειδικά & βιομηχανικά δάπεδα 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό υγρό για εποξειδικά και βιομηχανικά δάπεδα. Καθαρίζει σε βάθος χωρίς 

να αλλοιώνει την γυαλάδα τους και να αφήνει θαμπάδα. Ιδανικό για όλους τους χώρους που υπάρχουν 

εποξειδικά δάπεδα όπως βιομηχανίες, χώροι στάθμευσης, επαγγελματικές κουζίνες, ξενοδοχεία, κλπ. 

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Επιδέχεται μεγάλες αραιώσεις. 

 Άμεσα δραστικό σε ξεραμένους λεκέδες,  

 Πλήρης απομάκρυνση γράσων, λιπών και 

λαδιών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Τυπική δοσολογία για αραίωση σε κουβά (ή 

μηχανή πλύσεως): 100 ml για 5l διαλύματος (2% 

κατά όγκο). 

Μηχανή πλύσης: Χρησιμοποιείται σε αναλογία 1-

5% κατά όγκο (από 100ml έως 250ml προϊόντος σε 

σύνολο 5 λίτρων διαλύματος) ανάλογα με το 

πόσο βρώμικη είναι η επιφάνεια.  

Για πολύ βρώμικα δάπεδα: αυξήστε τη 

συγκέντρωση μέχρι και 10% ( 500ml προϊόντος σε 

4,5 λίτρα νερό για να φτιαχτεί διάλυμα 5 λίτρων)- 

ειδικά για περιοχές με πολύ σκληρά νερά- και 

αφήστε το προϊόν να δράσει για επίμονους 

ρύπους- τρίψτε με σφουγγάρι. 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Προσθέστε το προϊόν στο νερό (αν χρειαστεί 

χρησιμοποιείστε ζεστό νερό για πολύ ξεραμένες 

επικαθίσεις) - ανάλογα με την δοσολογία. Τρίψτε 

την επιφάνεια με σφουγγαρίστρα, σφουγγάρι ή 

μηχανή πλύσης. Απομακρύνετε τη βρωμιά 

ξεβγάζοντας την επιφάνεια με καθαρό νερό.  

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μην το χρησιμοποιείτε μαζί με άλλα καθαριστικά, 

αποφύγετε τις αναμίξεις. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό χρώματος 

κόκκινου 

PH 12-14 

Οσμή ακαθόριστη ελαφριά 

Συσκευασίες 1Lt & 3Lt 

 

Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 

           W: www.newline.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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